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Kasteel van Franchimont | Middeleeuws fort in
Theux
Allée Du Château 17
Theux - 4910
Contact: +32 87 53 04 89
https://chateau-franchimont.be/nl/startpagina/
B. Lorquet
Het Kasteel van Franchimont, een middeleeuws fort uit de 11e eeuw, is gebouwd op een
voorgebergte met uitzicht op 3 valleien in het noorden van de Ardennen. Een niet te
missen archeologische site voor geschiedenisliefhebbers. In Theux, bij Spa.

Bevoorrechte getuige van militaire architectuur
Ondanks de vernielingen tijdens de Franse Revolutie zijn de huidige ruïnes nog steeds
indrukwekkend. Verschillende elementen van de structuur van het kasteel bleven intact
of werden gerestaureerd: de kazematten, de donjon, het rad, de broodoven, de
bewakersruimte...
In het museum ontdek je deze schat uit het Waalse erfgoed aan de hand van:
een video over de geschiedenis van het kasteel
maquettes over de evolutie van de militaire architectuur
alledaagse voorwerpen dankzij de opgravingen.
Het hele jaar door worden er op reservering rondleidingen en activiteiten in de
middeleeuwse sfeer georganiseerd!
Een plek van grote waarde, vol geschiedenis, een aanrader met familie en vrienden!
Kastelen en wandelingen
Download de brochure hieronder: je vindt er enkele ideeën voor wandelingen in de
buurt van de mooiste kastelen in het hertogdom Limburg!

Bezoekers met specifieke noden
Het kasteel is gedeeltelijk toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zijn
parkeerplaatsen bij de ingang voor hen gereserveerd.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het officiële Access-icertificaat.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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